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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DE MINAS 
CEP 35.275-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

LEI N° 015/979  DE 18 DE FEVEREIRO DE 1997. 

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DE 
MINAS - MG A CONTRATAR COM O BANCO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - BEMGE S. A 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO 
DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 
DE MINAS. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l - Fica o Chefe do Executivo do 
Município de São Félix de Minas - MG autorizado a celebrar com o Banco do 
Estado de Minas Gerais S.A - BEMGE S/A, operações de crédito por 
antecipação de receita orçamentária, até o montante de R$100.000,00 (Cem 
mil reais), destinados a aquisição de 03 (três) veículos e outros equipamentos 
necessários ao regular desenvolvimento e a uma boa prestação do serviço 
público municipal aos administrados. 

Parágrafo único - A Dívida será pago em até 
12 (doze) meses. 

Art. 30 - Fica o Município autorizado a 
oferecer em garantia das operações de crédito, por todo o tempo de vigência 
dos contratos de financiamento e até a liquidação total da dívida, caução das 
Receitas de Transferência do imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço de Transporte interestadual e 
intermunicipal e de Comunicações - ICMS e do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM, em montante necessário e suficiente para a amortização das 
parcelas do principal e o pagamento dos acessórios da dívida. 

Parágrafo único - As receitas de transferência 
sobre as quais se autoriza a constituição de caução como garantia das 
operações de crédito serão alteradas, em caso de sua extinção, pelas receitas 
que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente em sua substituição, 
indepedentemente de nova autorização. 

Art. 40  Fica o Município autorizado a: 
a) aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte, 

ou, mediante entendimento, elegerem outro, para dirimir quaisquer 
controvérsias decorrentes da execução do contrato; 
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b) participar e assinar contratos e termos que 
possibilitem a execução da presente lei. 

Art. 50 - Fica o Chefe do Executivo autorizado 
a abrir créditos especiais, se necessário, destinados a fazer face a pagamentos 
de obrigações decorrentes das operações de crédito ora autorizadas e que se 
vençam neste exercício, e, ainda, abrir crédito especial no valor total em caso 
de inexistência de dotações orçamentárias próprias, para assegurar a realização 
das atividades autorizadas nesta lei. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix 
de Minas -MG, aos 18 dias do mês de fevereiro de 1997. 

João 	'e lastos 
Prefeito Municipal 


